
Dezinfekci máme, roušky taky, 
těšíme se na čtenáře, v pondělí 

otvíráme! 
Jak se v České republice otevřely knihovny 

 

 

 

 

Vít Richter 

Národní knihovna ČR 

CovidCON – knihovny v čase krize 

8. 9. 2020 



Knihovny jsou pilíře vzdělané, demokratické a kulturní společnosti 

3 PILÍŘE 

PRIORITA II. 

Knihovny jako 
vzdělávací a 
vzdělanost 
podporující 

instituce 

PRIORITA I. 

Knihovny jako 
pilíře demokracie 

a přirozená 
centra komunit 

PRORITA III. 

Knihovny jako 
správci 

kulturního a 
znalostního 

bohatství 

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 
  

2021-2027 s výhledem do r. 2030 
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http://www.kravare.cz/aktualne/kalendar-kravarskych-akci/uzavreni-mestske-knihovny-2765_2024cs.html 

Uzavření knihoven od 12. 3. 2020 od 14:00 
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Délka karantény vrácených knih 
 
 

• Austrálie:   24 hodin 
• Česká republika:  48 hodin 
• Německo:   24 až 72 hodin 
• Rakousko:   24 až 72 hodin 
• Švýcarsko:   72 hodin 
• Nizozemsko  72 hodin 
• Belgie    72 hodin 
• Francie   72 hodin, plasty 10 dní 
• Slovensko:   5 až 7 dní 
• Itálie:    10 dní 
• Polsko:   10 až 14 dní 
• Dánskou   neurčeno 
 

Na co se knihovny nejvíce ptaly: 
 

• Pracovně právní problémy 
• Karanténa 
• Nemocenská 
• Ošetřování člena rodiny  
• Krácení mezd 
• Práce z domova  

 
• Dezinfekce vrácených knih 

• Jak dlouho jsou knihy nebezpečné 
• Použití ÚV záření 
• Použití ozonu 

 
• Autorské právo 

Otázky, otázky, otázky… 





Kreativní knihovny 



https://www.knihovnafrenstat.cz/donaska-knih/ 

https://chomutovsky.denik.cz/ctenar-reporter/kadanska-knihovna-rozjizdi-akci-knihy-do-domu-20200329.html 

https://www.14-15.cz/25986n-nova-sluzba-knihovny-kniha-do-domu-potesi-nejen-seniory 

https://pruhon.cz/knihovna 



Jak opět otevřít knihovny 

• 23. 3. 2020: Petr Žabička: …co by bylo fakt zajímavé jsou 
informace z Japonska, Hongkongu, Singapuru, Tajvanu nebo 
Jižní Korei… 

 

• 31. 3. 2020: Daniela Divínová: …i v této intenzivní době, kdy 
musíme zvládat nejen obrovské množství informací (ne vždy 
relevantních) a také své vlastní emoce.., se stále také 
zabýváme tím, co bude, až krizové opatření nebude… 

 

• 2. 4. 2020: SKIP – Jak opět otevřít knihovny? – příprava 
pravidel 



Jak opět otevřít knihovny - inspirace 



Jak opět otevřít knihovny 

• 9. 4. 2020: ÚKR – Příprava podkladu pro ministra kultury 

 

• 13. 4. 2020: UKR – 2. verze materiálu pro ministra kultury – 
termín připomínek do 16. 4. 2020 

 

• 14. 4. 2020: vláda oznamuje první harmonogram uvolňování 
– knihovny chybí 

 

• 14. a 15. 4. 2020: Dotazy: kdy budou otevřeny knihovny 

 



Knihovny chybí 

14. 4. 2020 - vláda projednala harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností 



Jak opět otevřít knihovny 
• 15. 4. 2020: dopis ministrovi – žádost o stanovení termínu otevření knihoven + návrh podmínek pro 

otevření knihoven 

 

• 15. 4. 2020: vedoucí kanceláře ministra Chmelíček: bohužel epidemiologové dřívější otevření 
nedoporučují z důvodů rizika přenosu infekce přes půjčované knihy. Pan ministr věc konzultoval dnes 
ještě jednou s ministrem zdravotnictví.  

 

• 15. 4. 2020: ÚKR konflikt – karanténa vrácených knih 

 

• 21. 4. 2020: žádost na MK o stanovení termínu otevření knihoven. Stanovisko Rober Koch Institut 

 

• 23. 4. 2020 v 10:00 hod.: ÚKR videokonference – diskutujeme pravidla pro otevření knihoven k 8. 6. 

 

• 23. 4. 2020 odpoledne: zasedání tripartity na MK – ministr oznamuje: knihovny bude možné otevřít 
27. 4.  

 

• 23. 4. 2020 v noci: vedoucí kanceláře ministra Chmelíček: tak se nám to podařilo prosadit. Během zítřka 
rozešleme také za jakých podmínek. Je to nakonec trochu naknap... 

 

• 23. 4. 2020 v noci: vláda oznámila nový harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností 

 



23. 4. 2020 - vláda projednala nový harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností 



Doporučení MK ČR a ÚKR – 24. 4. 2020 

Co bylo povinné 
 

• zajistit informování návštěvníků o níže uvedených pravidlech 
a to zejména prostřednictvím informačních letáků u vstupu a 
v knihovně a pomocí elektronické komunikace na webových 
stránkách knihovny; 

• zajistit, aby pracovníci knihoven nosili rukavice při 
manipulaci s knihami a dalšími knihovními jednotkami; 

• zaměstnanci knihoven i jejich návštěvníci musejí nosit roušky; 
• u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, 

přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny; 
• dle stanoviska německého Spolkového institutu pro 

posuzování rizik není přenos infekce přes knihy 
pravděpodobný, přesto se doporučuje knihy po převzetí 
knihovnou od zákazníka nechat 48 hodin ležet v karanténě v 
krabici/boxu s označením “karanténa“, než je půjčí dalšímu 
čtenáři/  

• návštěvníci knihovny musejí udržovat dvoumetrové odstupy; 
• zajistit zvýšenou hygienu ploch, klik apod.; 
• WC pro veřejnost doporučujeme nechat uzavřené; 
• studovny se doporučují nechat uzavřené (podle typu 

knihovny). 

 



Knihovny byly zavřeny 45 dnů 

Hlavní důvody pro neotevření 
knihovny 

 

• Nedostatek ochranných 
prostředků 

• Personální kapacita – nemoc, 
OČR ošetřování  

• Malování, rekonstrukce 
knihovny 

• Revize a aktualizace fondu 

• Velikost knihovny  

• Rozhodnutí provozovatele 
knihovny 

 

Tisková zpráva po týdnu 

 

• V některých krajích se 
procento otevřených knihoven 
již pohybuje v rozmezí 70 až 
80 %.  

• V průběhu následujícího týdne 
od 4. 5. už bude otevřena 
většina knihoven.  

• Pro velký zájem musely 
některé knihovny regulovat 
přístup návštěvníků.  

• Nebyly zaznamenány žádné 
problémy 



https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/koronavirus-cesko-opatreni-riziko-nakazy-covid-19-mira-nakazy-chytra-karantena.A200831_104111_domaci_flo 

Míra rizika nákazy COVID 19 

Návštěva muzea nebo knihovny 

Místo na diskotéku,  
běžte do knihovny! 

Jít do knihovny je stejné,  
jako jít do samoobsluhy 



Jak pandemie změní knihovny? 
Knihovny byly uzavřeny 45 dnů 
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1919 - Prováděcí nařízení k zákonu o veřejných  
knihovnách obecních:  
 
Knihovník ani jeho pomocníci nemají býti stiženi  
chorobou sdělnou nebo vzbuzující ošklivost. 

Náš svět je velmi křehký 
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těšíme se na čtenáře, v pondělí 

otvíráme! 
Jak se v České republice otevřely knihovny 

 

 

 

 

Vít Richter 

Národní knihovna ČR 

CovidCON – knihovny v čase krize 

8. 9. 2020 


